บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวสำหรับผูเ้ ข้ำมำในพื้ นที่และกำรใช้กล้องวงจรปิ ด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ได้ ติดตั้งและใช้ กล้ องวงจรปิ ดเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ ำ และผู้มำติดต่อ ซึ่งบริษัทฯออกประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออธิบำยกำร
เก็บ รวบรวม ใช้ และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนกำรใช้ กล้ องวงจรปิ ด ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ ติดตั้งกล้ องวงจรปิ ดบริเวณจุ ดสำคัญต่ำงๆ ทั่วพื้นที่ภำยในของบริษัทฯ เพื่ อบันทึกภำพและวิดีโอของบุคคล
รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่ ำนั้น (เช่ น กระเป๋ ำ อุปกรณ์พกพำ) ซึ่งเข้ ำมำในบริเวณพื้ นที่ และอำจเก็บรวบรวมข้ อมู ล
ดังกล่ำวของท่ำนไว้
วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อป้ องกันอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
2. เพื่อคุ้มครองและป้ องกันสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวก และทรัพย์ สินของบริษัทฯ จำกควำมเสียหำย กำรถูกรบกวน
กำรถูกทำลำย และอำชญำกรรมอื่นๆ
3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนที่มีหน้ ำที่บังคับใช้ กฎหมำยในกำรป้ องกัน สืบสวน กำรดำเนินคดี และ กำรดำเนินกำรเพื่อกำร
ยับยั้งอำชญำกรรม
4. เพื่อระงับข้ อพิพำทที่อำจเกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรทำงวินัย หรือกำรร้ องทุกข์
5. เพื่อช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรแจ้ งเบำะแส
6. เพื่อกำรใช้ สทิ ธิเรียกร้ องตำมกฎหมำย
โดยบริษัทฯ อำศัยฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรำย
ต่ อชีวิตและทรัพย์สิน อัน เป็ นกำรจำเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำยของบริษั ท ฯ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมหน้ ำที่ท่ี
กฎหมำยกำหนด ซึ่งรวมถึงกฎหมำยว่ำด้ วยควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลที่สำม (รวมถึงผู้ให้ บริกำรและพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ)
ในกรณีท่บี ริษัทฯ พิจำรณำว่ำมีควำมจำเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศฉบับ
นี้ และอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อหน่วยงำนที่มหี น้ ำที่บงั คับใช้ กฎหมำยหำกมีควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่
ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงำนดังกล่ำว

ระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เป็ นระยะเวลำ 5 เดือน ซึ่งเป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ น สมเหตุสมผล เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในประกำศฉบับนี้ หรืออำจจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำยำวนำนกว่ำหำกมีกรณี
จำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ หรือจำเป็ นต้ องเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เพื่อกำรจัดกำรข้ อพิพำทหรือกระบวนกำร
ทำงกฎหมำยซึ่งอำจเกิดขึ้น เมื่อหมดควำมจำเป็ นหรือสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ ำวแล้ ว บริษัทฯ จะลบ ทำลำย หรือทำให้ เป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ ทนั ที
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
1. กำรเข้ ำถึงข้ อมูล : ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอเข้ ำถึงหรือขอรับสำเนำข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล
2. กำรโอนย้ ำยข้ อมูล : ท่ำนมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่ำนในรูปแบบที่มกี ำรจัดระเบียบแล้ วและ
สำมำรถอ่ำนได้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้ อมูลดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. กำรคัดค้ ำนในบำงกรณี : ท่ำนมีสิทธิคัดค้ ำนวิธีกำรที่บริษัทฯ ดำเนินกำรหรือประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
บำงกิจกรรมซึ่งระบุในประกำศฉบับนี้
4. กำรลบหรือทำลำยข้ อมูล : ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ บริษัทฯ ดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่
บริษั ท ฯ ประมวลผลเป็ นข้ อ มู ล ที่ไม่ ส ำมำรถระบุ ตัว ตนได้ หำกข้ อมู ล นั้ น ไม่ จำเป็ นส ำหรับวั ต ถุ ป ระสงค์ในกำร
ประมวลผลข้ อมูลอีกต่อไป
5. กำรจำกัด : ท่ำนมีสทิ ธิจำกัดกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกท่ำนเชื่อว่ำข้ อมูลนั้นไม่ถูกต้ อง หรือกำร
ประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้ วยกฎหมำย หรือบริษัท ฯ ไม่จำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอีกต่อไป
6. กำรแก้ ไขให้ ถูกต้ อง : ท่ำนมีสิทธิขอให้ มีกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ สมบูรณ์ ไม่ถูกต้ อง ก่อให้ เกิด
ควำมเข้ ำใจผิด หรือไม่เป็ นปัจจุบนั
7. กำรถอนควำมยินยอม : ท่ำนมีสทิ ธิท่จี ะถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ ให้ แก่บริษัทฯ เพื่อกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนของ
ท่ำน เว้ นแต่มขี ้ อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิท่จี ะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือมีสญ
ั ญำที่ให้ ประโยชน์แก่ท่ำน
8. กำรยื่นเรื่องร้ องเรียน: ท่ำนมีสิทธิย่ ืนเรื่องร้ องเรียนไปยังหน่ วยงำนที่มีอำนำจในกรณีท่ที ่ำนเชื่อว่ ำ บริษัทฯ ทำกำร
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบ หรือไม่สอดคล้ องกับกฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้
อย่ ำงไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำข้ อเรียกร้ องกำรใช้ สิทธิของท่ำน ซึ่งบริษัทฯ อำจปฏิเสธสิทธิของท่ำน
โดยพิจำรณำจำกควำมจำเป็ นของฐำนในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลโดยชอบด้ วยกฎหมำยของบริษัทฯ ตำมที่ได้
แจ้ งไว้ ข้ำงต้ น
กำรติดต่อบริษทั
หำกท่ำนมีควำมประสงค์ท่จี ะใช้ สทิ ธิของท่ำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัย หรือ เรื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับ
ข้ อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
โทร 02 4270088 ต่อ 2203
อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

*ประกำศควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ประกำศเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2565

